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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob konaného dňa 

9.3.2020, v sobášnej sieni Obecného úradu Slovenský Grob 

 

 

Uznesenie  č. 1 -  I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: poslanec Ing. Viktor Veselovský a Ing. Juraj 

Slováček  

b) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Bc. Martina Jajcayová; 

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ingrid Noskovičová a Ing. Rudolf Čech.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie  č. 2 - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenia  č.  3– I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje doplnenie programu zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva: 

Bod č. 10 – úprava platu starostu obce 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu z kontroly poskytnutia 

a použitia finančných prostriedkov v zmysle VZN 4/2016 pre Súkromnú Základnú umeleckú 

školu, Školská 11, Slovenský Grob za rok 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5. - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenský Grob za rok 2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 6. - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o kontrole dohôd 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 5/2011 a ich vyúčtovanie za rok 2018.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) súhlasí s ukončením Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu zo dňa4.8.2008 

v znení dodatkov dohodou v súlade s ustanovením článku 9. Ukončenie zmluvy, ods. 

1, písm. a) Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 4.8.2008 a to 

k 30.6.2020 

b) súhlasí so zriadením stavebného úradu v pôsobnosti Obecného úradu Slovenský Grob 

a to k 1.7.2020.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8. - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odovzdanie majetku do správy  

ZŠ s MŠ Slovenský Grob, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob, prostredníctvom Protokolu 

o zverení majetku do správy rozpočtovej organizácie č. 1/2020, a to: 

a) telocvičňa ZŠ obnova budovy, 021/stavba, v hodnote 51.400,61 EUR; 

b) prístavba ZŠ  - obnova a nadstavba ZŠ, v hodnote 442.204,38 EUR; 

z dôvodu obnovy a rekonštrukcie budov. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 9 - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje odkúpenie stavebných objektov  

do výlučného vlastníctva obce Slovenský Grob od spoločnosti General Development spol.,  

s r.o., Sládkovičova, 811 04 Bratislava 7, IČO 35 940 913: 

 ● SO 21 - vonkajšia kanalizácia splašková, II. etapa a III. etapa  

- stavebné povolenie – vodné stavby vydané prostredníctvom Obvodného úradu životného 

prostredia v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy, pod č. j. ŽP.vod.271/I-4/2011-Ka,  

zo dňa 28.03.2011, právoplatné 02.05.2011  

- kolaudačné rozhodnutie vydané prostredníctvom Okresného úradu Pezinok, Odbor 

starostlivosti o životné prostredie, pod č. OU-PK-OSŽP/2016/007803/I-30/Ka  

zo dňa 21.11.2016, právoplatné 08.12.2016  

za kúpnu cenu 1,00 EUR. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č.  10. - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prenájom pozemku parc.č. 582/354 

ostatná plocha, o výmere 292 m2, zapísaných na LV č. 1062 v k.ú. Slovenský Grob, 

nájomcovi BLAHO-BYT, s.r.o., Prokopa Veľkého 51, 811 04 Bratislava – zastupujúci 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Rastislavova 7, Slovenský Grob, 

za nájomné 1,00 EUR/ročne, na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu, že nájomca je správcom a zástupcom vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Rastislavova, Slovenský Grob, ktorý bezprostredne susedí  

s predmetnou parcelou. Vlastníci predmetného bytového domu majú záujem si dotknutý 

pozemok upraviť a vytvoriť pre seba oddychovú zónu. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 11. - I/OZ/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) berie na vedomie základný mesačný plat JUDr. Štefana Gašparoviča, starostu obce 

Slovenský Grob vo výške 2.632,00 € určený podľa § 3, ods. 1 a § 4, ods. 1 zákona NR 

SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a 2,41 násobku 

zodpovedajúcemu 4. platovej skupine podľa počtu obyvateľov obce Slovenský Grob 

zistenému na základe údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka;  

b) zvyšuje mesačný plat JUDr. Štefana Gašparoviča, starostu obce Slovenský Grob 

v súlade s § 4, ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o 60%; 

c) určuje mesačný plat JUDr. Štefana Gašparoviča, starostu obce Slovenský Grob 

s účinnosťou od 1. apríla 2020 vo výške 4.211,00 €. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  7 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček   ,,podpísané" 

 

 

Zapisovateľ Bc. Martina Jajcayová     ,,podpísané" 

 

 

Overovateľ zápisnice Ingrid Noskovičová, Ing. Rudolf Čech  ,,podpísané" 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič     ,,podpísané" 

  


